REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONKURSIE
NA NAJLEPSZY POMYSŁ NA FIRMĘ TYPU SPIN-OFF
Edycja 2018

§1
Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie

Konkurs - „Konkurs na najlepszy pomysł na firmę typu spin-off” realizowanym w ramach
Projektu „Inkubator Innowacyjności +”.
Projekt - projekt „Inkubator Innowacyjności +” współfinansowany ze środków finansowych na
naukę w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami
naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych
i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
(Działanie 4.4).
Uczelnia – Politechnika Łódzka – lider Projektu.
CTT PŁ Sp. z o.o. - Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o. - spółka
celowa Politechniki Łódzkiej, Organizator Konkursu.

§2
Organizacja Konkursu

1. Konkurs realizowany jest w ramach Projektu „Inkubator Innowacyjności +”
2. Organizatorem Konkursu jest CTT PŁ Sp. z o.o.
Adres Organizatora:
Centrum Transferu Technologii
Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o.
ul. Ks. Skorupki 6/8
90 - 924 Łódź

3. Informacje na temat Konkursu udzielane są:
- drogą mailową, pod adresem: biuro@ctt-lodz.pl
- telefonicznie, pod numerem: 42 631-28-40

§3
Postanowienia ogólne

1. Celem Konkursu jest wyłonienie zwycięskich pomysłów na założenie i prowadzenie firmy
typu spin-off, której działalność będzie opierać się na wynikach badań naukowych i/lub prac
rozwojowych o charakterze innowacyjnym.
2. Na potrzeby Konkursu przez pojęcie „firma typu spin-off” należy rozumieć przedsiębiorstwo
powstałe w celu wdrożenia wiedzy i technologii wypracowanych przez przedstawicieli
środowiska akademickiego Uczelni.
3. Konkurs realizowany jest na terenie Uczelni.
4. Organizacja Konkursu i nagrody są współfinansowane ze środków Projektu.
5. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia, tj. od dnia 06.02.2018.
Zgłoszenia na Konkurs można przesyłać do dnia 30.03.2018.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 29.06.2018.
6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
7. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.)

§4
Zasady udziału w Konkursie

1. Do Konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne, spełniające łącznie wszystkie poniższe
kryteria:
a) pełnoletnie w dniu przystąpienia do Konkursu,
b) posiadające w dniu przystąpienia do Konkursu status studenta, doktoranta lub
pracownika naukowego Uczelni,

c) będące twórcami/współtwórcami innowacyjnej technologii (np. przedmiotu prawa
własności przemysłowej, oprogramowania, know-how) stanowiącej własność lub
współwłasność Uczelni.
d) posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Zgłoszeń pomysłów na firmę typu spin-off mogą dokonywać wyłącznie ich autorzy.
3. Jeśli do Konkursu ma zostać zgłoszony pomysł autorstwa kilku osób stanowiących Zespół
Konkursowy, zgłoszenia dokonuje Lider Zespołu, wskazując wszystkich członków Zespołu
Konkursowego w Formularzu Zgłoszeniowym (stanowiącym załącznik do Regulaminu).
4. Uczestnik Konkursu/Zespół Konkursowy oświadcza/ją, że jest/są autorem/ami pomysłu
na firmę typu spin-off i przysługują mu/im w tym zakresie pełne autorskie prawa osobiste.
5. Dokonując zgłoszenia pomysłu w ramach niniejszego Konkursu Uczestnik/Zespół wyraża
zgodę na opublikowanie przez CTT PŁ Sp. z o.o. informacji o zgłoszonym pomyśle.
6. Uczestnicy Konkursu podpisując Formularz Zgłoszeniowy, wyrażają zgodę na przetwarzanie
przez Organizatora danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu, w zakresie
koniecznym do prawidłowego jego przeprowadzenia (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1182 ).
7. Zgłaszając pracę konkursową, Uczestnik Konkursu/Zespół jednocześnie oświadcza,
składając podpis na końcu dokumentu, że zgłoszona praca została wykonana osobiście i nie
narusza ona praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym osobistych i majątkowych
praw własności intelektualnej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami
wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, zgłaszający pracę zobowiązuje
się do pokrycia wszelkich roszczeń, których będą dochodziły osoby trzecie w stosunku
do Organizatora Konkursu, zwalniając go od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego
tytułu.
8. Organizator Konkursu dopuszcza możliwość zaproszenia Uczestnika Konkursu/Zespołu
Konkursowego na spotkanie, w celu prezentacji zgłoszonych pomysłów.

§5
Zgłoszenie do konkursu

1. Formularz Zgłoszeniowy wraz z załącznikami do niniejszego Regulaminu
są opublikowane na stronie internetowej Organizatora Konkursu pod adresem:
ctt-lodz.pl/konkurs .
2. Pełne Zgłoszenie Konkursowe obejmuje:
a) wypełniony oraz czytelnie i własnoręcznie podpisany przez wszystkich autorów
Formularz Zgłoszeniowy do Konkursu (załącznik nr 1 do Regulaminu),

b)wypełnione oraz czytelnie i własnoręcznie podpisane przez wszystkich autorów z osobna
Oświadczenia (załącznik nr 2 do Regulaminu) o autorstwie pomysłu, akceptacji Regulaminu
oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3. Formularz Zgłoszeniowy należy wypełnić w języku polskim. Wszystkie wymagane pola
muszą zostać wypełnione, w przypadku gdy któreś z nich nie dotyczy danego zgłoszenia należy
w nie wpisać uwagę: „Nie dotyczy”.
4. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej. Skan
podpisanego Formularza Zgłoszeniowego wraz z podpisanymi załącznikami, należy przesłać,
w formie elektronicznej, na adres: biuro@ctt-lodz.pl.
5. Wszystkie dokumenty zgłoszeniowe powinny być parafowane na każdej stronie oraz
podpisane we wskazanych miejscach, własnoręcznie i czytelnie przez Uczestnika/Członków
Zespołu Konkursowego.
6. Zgłoszenia Konkursowe można przesyłać do dnia 30.03.2018, do godziny 23:59.
7. Zgłoszenia przesłane po terminie nie wezmą udziału w Konkursie.
8. W przypadku zgłoszenia nie wystarczającej liczby Formularzy Zgłoszeniowych Organizator
przewiduje możliwość wydłużenia terminu nadsyłania Zgłoszeń.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zgłoszenia, które nie wpłynęły z przyczyn
technicznych.

§6
Ocena Zgłoszeń

1. Zgłoszenia przejdą ocenę formalną oraz merytoryczną.
2. Ocena Formularzy Zgłoszeniowych, pod względem formalnym i merytorycznym, zostanie
przeprowadzona przez niezależny, zewnętrzny Panel Ekspercki, działający na zlecenie
Organizatora Konkursu, we współpracy z Radą Inwestycyjną Projektu.
3. Członkowie Panelu Eksperckiego i Rady Inwestycyjnej zobowiązani będą do zachowania w
tajemnicy wszelkich informacji związanych z pomysłami zawartymi w Zgłoszeniach
Konkursowych i nieujawniania ich w innych celach niż związane z prawidłowym przebiegiem
Konkursu.
4. Do oceny merytorycznej zostaną dopuszczone jedynie prace konkursowe, które przejdą
pozytywnie ocenę formalną.
5. W ramach oceny merytorycznej dana praca konkursowa może otrzymać maksymalnie 100
punktów. Ocena merytoryczna obejmować będzie następujące kryteria:
a) Opis produktu/usługi – 15 pkt

b) Opis technologii – 15 pkt
c) Doświadczenie Uczestnika/Zespołu Konkursowego - 10 pkt
d) Innowacyjność produktu/usługi – 20 pkt
e) Opis konkurencji – 10 pkt
f) Opis rynku (klientów) – 10 pkt
g) Planowana promocja, marketing i sposób dystrybucji – 5 pkt.
h) Zasoby niezbędne do realizacji pomysłu – 10 pkt.
i) Szanse i zagrożenia w związku z funkcjonowaniem firmy, jako formy spin-off – 5 pkt.
6. Uczestnicy, których Zgłoszenia Konkursowe, z przyczyn formalnych, nie zostaną
dopuszczone do oceny merytorycznej, zostaną o tym powiadomieni drogą mailową.
7. Po zakończeniu oceny merytorycznej Organizator Konkursu ogłosi listę zwycięzców.
8. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej: www.ctt-lodz.pl/konkurs.
9. Wszystkie decyzje Rady Inwestycyjnej Projektu są ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie.

§7
Nagrody

1. Nagrodzone zostaną dwa najlepsze pomysły na firmę typu spin-off.
2. W ramach nagród w Konkursie przewidziano dwa pakiety „SPIN-OFF na Start”, każdy z
pakietów może obejmować:
a) sfinansowanie wyceny wartości technologii przeznaczonej do utworzenia spółki spin-off,
b) sfinansowanie profesjonalnego biznesplanu dla spółki spin-off,
c) przygotowanie organizacyjne do powołania spółki spin-off,
d) sfinansowanie wsparcia prawnego oraz notarialnego na etapie tworzenia spółki,
e) opieka doradcza Organizatora Konkursu w trakcie przygotowania i tworzenia spółki
technologicznej.
3. Najlepszy z dwóch wybranych pomysłów otrzyma dodatkowo nagrodę JM Rektora PŁ prof.
dr hab. inż. Sławomira Wiaka w wysokości 10 000 zł. Nagroda ta zostanie przekazana w
odpowiednich procentach wszystkim twórcom, którzy zobowiązują się wnieść ją jako swój
wkład pieniężny na pokrycie kapitału zakładowego, tworzonej przez zwycięsku zespół, spółki
spin-off.

§8
Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo dokonania zmian postanowień niniejszego
Regulaminu.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane
osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją
i przeprowadzeniem Konkursu oraz w celach marketingowo-promocyjnych.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz jest niezbędne do udziału w
Konkursie, realizacji Konkursu i wydania nagród. Uczestnikom udostępniającym dane
osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania czy
żądania ich usunięcia.
4. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich w ogóle,
bądź nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia
Konkursu oznacza rezygnację z udziału w Konkursie.
5. Organizator zastrzega prawo do dokonania zmian Regulaminu w każdym czasie, w sytuacji
gdy zaistnieją szczególne, uzasadnione okoliczności. O dokonanych zmianach Organizator
Konkursu poinformuje Uczestników Konkursu drogą mailową oraz zamieści stosowne
informacje na stronie internetowej www.ctt-lodz.pl.
6. We wszystkich sprawach spornych głos decydujący należy do Komisji Konkursowej.
7. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu, z możliwością pobrania i wydruku, na stronie
internetowej Organizatora Konkursu – www.ctt-lodz.pl.

